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 ، وبعد: عبده ورسوله وأشهد أن حممدًاوحده ال شريك له،  أن ال إله إال اهلل ، وأشهدفجعلنا يف خري أمة ُهَمَعالذي أكرمنا باإلسالم والسنة، وأسبغ علينا ِن احلمد هلل

، ، وبسنة رسوهلم األمني ، وجسدًا واحدًا، مستمسكني بكتاب اهلل واحدًة عًة، ومجاواحدًة أن املسلمني كلهم البد أن يكونوا أمًة -رمحين اهلل وإياك-اعلم  !أيها املسلم الكريم *
 .بفهم الصحب الكرام األولني 

 .[29]األنبياء:    (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) : قال
 .[متفق عليه] .َواْلُحمَّى ِبالسََّهِر اْلَجَسِد َساِئُر َلُه َتَداَعى ُعْضٌو ِمْنُه اْشَتَكى ِإَذا اْلَجَسِد َمَثُل َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَراُحِمِهْم َتَوادِِّهْم ِفي اْلُمْؤِمِننَي َمَثُل : وقال النيب

ختلفوا صاروا قوة عظيمة هائلة تقذف الرعب يف قلوب املشركني الضالني، وتهابها أمم االرض الكافرة الغاوية، وأما إن تنازعوا وا وتآخوا ومل يتفرقوا متى اجتمعوا وتآلفوا املسلمون *
لعدوهم املرتبص بهم، يتمكن منهم، ويتسلط عليهم،  سائغًة ًةَمْقر، وصاروا ُلَوَخواْل فيهم الضعف والفشل بَّومجاعات متخالفة، َد متعددة، ًا متناثرة، وأحزابًا متفرقة، وطوائَفَقَزوصاروا ِم

 مهم سوء العذاب.ويسو

 تكم.أي: قو (پ پ)، [64]األنفال:    (ٻ ٻ پ پ پ پ) :قال 
 . الكريم هونهى عن التفرق فيه، وكذلك رسول باالجتماع يف الدين لذلك أمر اهلل  *

 .[301]آل عمران:    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) : قال

  .[301]آل عمران: (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) : وقال

  .[31ى:]الشور    (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ) : وقال
 .[صححه األلبانيوالرتمذي، ] ...َوَأَنا آُمُرُكْم ِبَخْمٍس اهلُل أمرني ِبِهنَّ: السمِع، والطاعِة، واجلهاِد، واهِلجَرِة، واجَلَماَعِة، : وقال نبيك
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 .[مسلم] ...،َتَفرَُّقوا َوَلا َجِميًعا اهلِل ِبَحْبِل َتْعَتِصُموا َوَأْن َشْيًئا، ِبِه ُتْشِرُكوا َوَلا َتْعُبُدوُه، َأْن: َلُكْم َفَيْرَضى.. َثَلاًثا، َلُكْم َيْرَضى اهلَل ِإنَّ :وقال 
 .[إسناده حسنقال األلباني: ، والسنةابن أبي عاصم يف ] .َعَذاٌب َواْلُفْرَقُة َرْحَمٌة، اْلَجَماَعُة : وقال
: تهم اإلبليسيةونشر البغضاء بينهم، حتت قاعد ،ألجل إضعاف قوة املسلمني امللة والدين؛ومما حيرص عليه أعداء  ،اللعني مما حيرص عليه إبليس نقسام املسلمني إىل مجاعات وأحزابا *
  .(حزب)النتماء لـاب، أو (مجاعة)باالنضمام إىل   ًا ملخططات أعداء اهللَذفَِّن، وهي قاعدة يهودية، فال تكن أيها املسلم ُمْدُسَت ْقرَِّف

 .[92]التوبة: (ٿ ٿ ٿ):  الذين قال فيهم ربك من مشابهة املشركني املسلمني إىل مجاعات وأحزابنقسام ا *

  .[19، 13]الروم: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) : قال
 .[أبو داود، وصححه األلباني] .مُهْنِم َوُهَف ٍمْوَقِب َهبََّشَت ْنَمَوقال:  فإن نبيك  ؛(حزب)االنتماء لـب، أو (مجاعة)ومشابهة املشركني باالنضمام إىل أيها املسلم فإياك 

 .[96]النازعات:(   ڃ چ چ چ ): الذي قال فرعون اللعني ِةنَُّسِل إحياٌءفيه  نقسام املسلمني إىل مجاعات وأحزابا *
 زبية.احلوال سامهم سوء العذاب إال بعدما فرقهم ونشر فيهم  ا اللعني ما متكن من بين إسرائيلفهذ

 . [6]القصص:(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) : قال
 .(حزبالنتماء لـ)اب، أو (مجاعة)باالنضمام إىل فال تكن أيها املسلم ممن جيددون منهج فرعون اللعني 

 اْلَجاِهِليَِّة َأْمِر ِمْن َشْيٍء ُكلُّ َأَلا:  وقدميه، فقال نعليهحتت  ٍةَلِصللجاهلية ِب تُُّمكل ما َي ، وقد وضع النيب اجلاهلية األوىل ِةنَّمن إحياء ُس نقسام املسلمني إىل مجاعات وأحزابا *
 .[مسلم]. َمْوُضوٌع َقَدَميَّ َتْحَت

، فأخربوه ؟!َما َباُل َدْعَوى اجَلاِهِليَِّةل: فقا رجل من املهاجرين رجاًل من األنصار، فقال املهاجري: يا للمهاجرين، وقال األنصاري: يا لألنصار، فسمعهم النيب  -أي: ضرب- َعَسَك
 .[متفق عليه]. َدُعوَها ِفِإنََّها ُمْنِتَنٌة:  اخلرب، فقال
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أي: - ُجَثا ِمْن َفُهَو اْلَجاِهِليَِّة ِبَدْعَوى َدَعا َوَمْن:  فلقد قال نبيك ؛(حزب)بانتمائك لـ أو ،(مجاعة)ساهم يف إحياء سنة اجلاهلية املنتنة بانضمامك إىل فال تكن أيها املسلم ممن ُي

  .[ناؤوطرأمحد، وصححه األ]. َجَهنََّم -مجاعات

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  )فـي أنها على احلق، وكل حزب يدعو الناس لالنتماء إليه، ِعدَّفكل مجاعة تدعو لنفسها، وَت ،يورث العصبية البغيضة نقسام املسلمني إىل مجاعات وأحزابا *

 ْني اآلخرين، فَماِدَع، وكل حزب يتعصب لنفسه وُيخرىي اأُلاِدَعيؤدي إىل نشر الشحناء والبغضاء يف قلوب املسلمني، إذ كل مجاعة تتعصب لنفسها وُت وهذا، [11]املؤمنون: (  ۉ
 ولو كان من أتقى اخللق.إليهم كان عدوهم  اخللق، ومن مل َيْنَتِمكان معهم كان حبيبهم ولو كان من أفجر 

 .ُهَلُسُر َفاَلوَخ ُهَرْمعلى كل من عصى َأ يرسله اهلل  عذاٌب -أصاًل- فاراق والتمزقاحلزبية واال *

  .[41]األنعام:(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) : قال
 .ًا متناحرة، وأحزابًا متفرقة، تتقاتلون، وتتصارعون، ويسفك بعضكم دماء بعضَقَرأو جيعلكم ِف أي: ( ڭ ۇ ۇ ٴۇ )
 .والعروش من كل هذه اجلماعات واألحزاب اهلالكة املتصارعة على الكراسي نبيه  لقد برأ اهلل  *

 من أعماهلم. بريٌءمنهم و ، أي: أنت بريٌء[312]األنعام:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) : لنبيه  قال
  :فإياك أخي املسلم *

 .]متفق عليه[. يِدْعَب َلدََّب ْنَمِل اًقْحُس اًقْحُس، يوم القيامة منك نبيك  فيتربأ (حزبـ)أو تنتمي ل (مجاعة)أن تنضم إىل إياك 
  !أيها األخ الكريم *

 ًا يف اجلماعات واألحزاب، وكن مع املسلمني، مجاعة واحدة، صراط واحد، سبيل واحد.، وال تكن َخرَّاَجًا ولَّاَج كن عبدًا هلل
  !أخي الكريم *
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، فكن مسلمًا حرًا عزيزًا، وال يَكِقْللتصل إىل مآربها ثم ُت ا؛هلا، تعرب عليه (قنطرًة)ماعات متقاتلة ومتصارعة على الكراسي واملقاعد الربملانية، وتستعملك أنت إن كل هذه األحزاب واجل

 جلماعة أو حلزب. (بوٍق)ترضى اإلهانة لنفسك، وال ترضى لنفسك أن تتحول إىل 
  !أخي الكريم *

 ؛ثوابت اإلسالم وأصولهكثري من ، وتنازلت عن (سوق السياسة)يف  دين اهلل ب عبتتالقد  -إسالميةاليت تسمي نفسها تلك وعلى رأسها - ب الضالة اليت تراهاإن كل هذه األحزا

 .[9دة:]املائ(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)قال: الذي   فيسخط عليك رب العاملني ؛فتكون مشاركًا يف املنكر ؛فال تكن عونًا هلم على الباطل
 .إىل دينه ردًا مجياًل، واحلمد هلل رب العاملني. -مجاعاتًا وأحزاب- الفرقهذه مجيع ن يرد أن حيفظنا وإياكم من كل سوء، وأ  أسأل اهلل *
 

 

 

 :خمتصر من كتاب

 ال حزبية يف اإلسالم

 يأمحد بن ُمصطفى السَِّجاِع

 01010030000للتواصل/ 
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4 


